
                                                                                               

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 149/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
9/28-3-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
           

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Καθορισµός αριθµού εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα στο 
∆ήµο Καρδίτσας και ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου για την επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 

του Ν. 2734/1999. 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Σούφλα Ουρανία 1) Ζορµπάς Ιωάννης 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Τσιούκης Λάµπρος 2) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Γούλας Σωτήριος  19) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  20) Ντελής Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  28) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος     

15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος     

 



                                                                                               

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό αριθµού αδειών 
εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα στο ∆ήµο Καρδίτσας και 
ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου για την επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 και 
αφού έλαβε υπόψη:  
 

1.Το υπ' αριθµ. πρωτ. οικ. 661/20-2-2013 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας µε το οποίο ζητείται ορισµός ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον 
αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 
(ΦΕΚ 161/Α'/5-8-99). 
 

2.Την εισήγηση του Τµήµατος Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Καρδίτσας η 
οποία έχει ως εξής: 
 
“Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βασιζόµενο στις διατάξεις του ν. 2734 /1999 [ ΦΕΚ 
161 τεύχος Α’ ] , τις διατάξεις του Κ.".Κ. και του Ν. 3852 / 2010, να αποφασίσει για τα εξής 
ειδικότερα σηµεία του εν λόγω θέµατος : 
 1ον.- Για τον καθορισµό αριθµού των αδειών των οικηµάτων (οίκων ανοχής) που θα 
επιτρέπεται να χορηγηθούν στα διοικητικά-γεωγραφικά όρια της περιφέρειας του ενιαίου 
∆ήµου µας . 
 2ον.- Για τον επανακαθορισµό της επιτρεπόµενης ακτίνας - απόστασης των οικηµάτων 
αυτών, για τα οποία εκδίδεται άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από πρόσωπα 
εκδιδόµενα επ’ αµοιβή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2734 / 1999 , που πρέπει να 
απέχουν από συγκεκριµένα κτίρια και σηµεία της περιοχής . 
 3ον.- Για τον επανακαθορισµό (αποκλεισµός εγκατάστασης από διάφορους χώρους 
και πολεοδοµικά συγκροτήµατα) των περιοχών του ενιαίου πλέον ∆ήµου µας εντός των 
οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιου είδους αδειών [άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 
2734/1999]. 
     Για την λήψη της απόφασης το ∆.Σ. πρέπει να λάβει υπόψη του τις ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες και ανάγκες του ∆ήµου µας καθώς και την υπάρχουσα από παλιά – µέχρι σήµερα 
– κατάσταση µε τους οίκους ανοχής  να λειτουργούν στην οδό Βάλβη, χωρίς να έχει 
δηµιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 
     Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο περιορισµός που επιβάλλει ο νόµος µε τον οποίο 
«απαγορεύεται η εγκατάσταση οίκων ανοχής σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 
200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες & 
ευαγή ιδρύµατα καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές», δίνοντας όµως τη δυνατότητα 
αµέσως παρακάτω στο Σ.Σ. να αυξήσει τις προαναφερόµενες αποστάσεις. 
    Να σηµειωθεί επίσης ότι ενδεχόµενη αποµάκρυνση των οίκων ανοχής από την οδό Βάλβη, 
προϋποθέτει την εξεύρεση άλλης περιοχής για την εγκατάστασή τους, γεγονός το οποίο θα 
σηµατοδοτήσει την δηµιουργία αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής. 
 4ον.- Για τον ορισµό ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως τακτικού µέλους και ενός 
επιπλέον ως αναπληρωµατικού µέλους που θα συµµετάσχει στην Επιτροπή (άρθρο 3 παρ. 2 
του Ν.2734/1999). 



                                                                                               

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 5ον.- Για την κατάργηση κάθε προηγούµενης Απόφασης του πρώην ∆ήµου  
Καρδίτσας σχετική µε το θέµα των οίκων ανοχής. 
      ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
    1.Με την υπ’ αριθ. 15/9.7.2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έγινε ο καθορισµός 
αδειών και του χώρου εγκατάστασης εκδιδόµενων, µε αµοιβή, προσώπων. 
   2. Με το υπ’ αριθ. 661/20.2.2013 έγγραφό της, η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, µας ζητά να προβούµε στον ορισµό τακτικού 
και αναπληρωµατικού µέλους στην Επιτροπή του αρ. 3 παρ. 2 του Ν.2734/99 (Περί 
εκδιδόµενων επ’ αµοιβή προσώπου). 
   3. Με την υπ’ αριθ. 3407/5.2.2013 η ΚΑΧΟΥΤΙΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑ  του BALENTIN, µας ζητά να 
της γνωρίσουµε αν µπορεί να αναπτύξει επαγγελµατική δραστηριότητα στα εδαφικά όρια της 
περιφέρειας του ∆ήµου µας.  Σας γνωρίζουµε ότι στην Υπηρεσία µας έχουν κατατεθεί ήδη 
(2) αιτήσεις  (µε ελλειπή  δικαιολογητικά), της Αντωνιάδου ∆ήµητρας του Θεοδώρου και της 
Baronenko Tatiana  του Viktor, οι οποίες σήµερα λειτουργούν στο ∆ήµο Καρδίτσας οίκους 
ανοχής, στερούµενες  της προβλεπόµενης  αδείας εγκατάστασης και χρήσης των οικηµάτων 
τους, όπως η σχετική νοµοθεσία ρητά ορίζει.” 
 
3.Την υπ' αριθµ 276/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
4.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαου ο οποίος πρότεινε ο αριθµός 
και η θέση των οίκων ανοχής να διατηρηθούν όπως καθορίστηκαν µε την υπ' αριθµ. 
276/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
5.Την διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία 
ανέδειξε ως τακτικό µέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 
161/Α'/5-8-99) τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο τον κ. Γούλα Σωτήριο µε αναπληρωτή του τον 
∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο. 
 
6.Τις διατάξεις του Ν. 2734/1999. 
                                                                          

7.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 
1.∆ιατηρεί τον αριθµό και τη θέση των οίκων ανοχής όπως καθορίστηκαν µε την υπ' αριθµ. 
276/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
2.Εγκρίνει τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ορίζει ως τακτικό µέλος για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 
2734/99 (ΦΕΚ 161/Α'/5-8-99) τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γούλα Σωτήριο µε αναπληρωτή 
του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη απόφασης δεν συµµετείχε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Τσαντήλας Βασίλειος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 149/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 



                                                                                               

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

 

 


